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W wielu prowadzonych przeze mnie w ostatnim czasie sprawach karnych sądy 

zdecydowały się na wydanie wyroku w przedmiocie tzw. warunkowego umorzenia 

postępowania. Czym jest instytucja w języku prawniczym potocznie nazywana 

„wup”? 

PRZESŁANKI 

 

Aby sąd mógł wydać taki wyrok konieczne jest łączne spełnienie kilku przesłanek 

wynikających wprost z przepisów Kodeksu karnego (art. 66). Należą do nich: 

 

1. uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwa umyślne 

2. zagrożenie czynu karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat 

3. nieznaczny stopień winy i stopień społecznej szkodliwości 

4. brak wątpliwości co do okoliczności popełnienia czynu i winy sprawcy 

5. pozytywna prognoza kryminologiczna sprawcy 

 

- NIEKARALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA UMYŚLNE - 

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe i negatywne nastawienie 

klientów przejawiające się rozczarowaniem i rezygnacją już na wstępie spotkania po 

zapoznaniu się z pierwszą z powyższych przesłanek, warto zauważyć, że zacytowany 

przepis nie przewiduje konieczności niekaralności sprawcy w ogólności, ale 

niekaralności za tzw. przestępstwa umyślne. Chodzi o określone sytuacje, w których 

wobec sprawcy zapadł prawomocny wyrok skazujący za popełnienie czynu, którego 

sprawca: 

 

• w swojej świadomości miał zamiar jego popełnienia, czyli chciał go popełnić 

(zamiar bezpośredni) 

lub też  

• przewidywał możliwość jego popełnienia i podświadomie godził się na to                 

i akceptował fakt jego popełnienia (zamiar ewentualny). 
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We wszystkich pozostałych przypadkach mowa jest o przestępstwach 

popełnionych w sposób nieumyślny, czyli bez jakiejkolwiek woli ich popełnienia, 

co  nie przekreśla szans na warunkowe umorzenie postępowania karnego. 

 

- ZAGROŻENIE KARĄ MAX. 5 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI - 

 

Aby móc skorzystać z omawianej instytucji warunkowego umorzenia postępowania 

niezbędne jest, aby czyn, którego postępowanie dotyczy był zagrożony karą 

pozbawienia wolności w wymiarze maksymalnie 5 lat (lub też karą łagodniejszą – 

ograniczeniem wolności lub grzywną). Oznacza to, że w sytuacji, w której Kodeks 

karny przewiduje karę 6 lat pozbawienia wolności, nie będzie możliwe zakończenie 

postępowania karnego wyrokiem warunkowo umarzającym. Ustawodawca wyszedł 

bowiem z założenia, że czyny zagrożone karą przewyższającą 5 lat pozbawienia 

wolności są z natury rzeczy uznawane za zbyt poważne i rozważenie umorzenia 

postępowania karnego w takich przypadkach nie wchodzi w grę. 

 

- NIEZNACZNA WINA I SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ - 

 

Z perspektywy osoby nieznającej się na przepisach prawa obco mogą brzmieć 

sformułowania „stopień winy” oraz „stopień społecznej szkodliwości czynu”. 

Zgodnie z art. 115 § 2 Kodeksu karnego przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości 

czynu sąd bierze pod uwagę: 

 

ñ rodzaj i charakter naruszonego dobra 

ñ rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody 

ñ sposób i okoliczności popełnienia czynu 

ñ wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków 

ñ postać zamiaru (bezpośredni czy ewentualny) 

ñ motywację sprawcy 

ñ rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia 
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- BRAK WĄTPLIWOŚCI CO DO WINY - 

 

Wydając wyrok w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd 

musi mieć pewność, że sprawca popełnił zarzucany mu czyn i że wszelkie okoliczności 

związane z jego popełnieniem są bezsporne i nie budzą jakichkolwiek wątpliwości.        

W tym celu pomocne będzie przyznanie się sprawcy do popełnienia czynu, choć nie 

jest to warunek konieczny. 

 

- POZYTYWNA PROGNOZA KRYMINOLOGICZNA - 

 

Pozytywna prognoza kryminologiczna przejawia się w uzasadnionym przekonaniu, 

że sprawca w związku z brakiem formalnego ukarania i zakończenia sprawy karnej 

umorzeniem będzie przestrzegał porządku prawnego. Często zdarza się tak, że 

przestępstwo popełnione nieumyślnie miało charakter incydentalny, jednorazowy. 

Dzieje się tak na przykład w sytuacji, w której sprawca wypadku komunikacyjnego 

jest dobrym kierowcą, posiada prawo jazdy od wielu lat i nigdy (lub prawie nigdy) 

nie zdarzyło mu się naruszyć przepisów ruchu drogowego. Zdaniem ustawodawcy 

tego typu „wpadkowe” sytuacje nie powinny kończyć się od razu wydaniem wyroku 

skazującego i swoistym ukaraniem sprawcy, który przecież nie chciał doprowadzić do 

wypadku i nie popełnił przestępstwa z premedytacją.  

 

Przy ocenie prognozy kryminologicznej bierze się pod uwagę także postawę sprawcy, 

jego właściwości i warunki osobiste oraz jego dotychczasowy sposób życia. Istotne 

znaczenie będą tutaj miały takie okoliczności jak na przykład: 

 

* stała postawa sprawcy wobec dóbr prawnie chronionych 

* pozytywna postawa życiowa 

* wyrażenie skruchy związanej z popełnieniem przestępstwa 

* sytuacja rodzinna, zawodowa, środowiskowa sprawcy 

* źródło utrzymania 

* warunki materialne 

* poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe 
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Aktualnie warunkowe umorzenie postępowania powierzone zostało wyłącznie 

sądom (wcześniej kompetencja przysługiwała także prokuratorom). Tym niemniej 

jednak prokurator, który prowadzi postępowania przygotowawcze, może – zamiast 

aktu oskarżenia – skierować do sądu wniosek o warunkowe umorzenie 

postępowania. Ostateczną decyzję w tym przedmiocie podejmuje jednak sąd. Nie ma 

zatem przeszkód, aby – pomimo skierowania do sądu aktu oskarżenia – sąd uznał, że 

wystarczające będzie warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy. 

 

Z warunkowym umorzeniem postępowania wiąże się zastosowanie tzw. środków 

probacyjnych, tj. naprawienie szkody, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę albo 

zapłata nawiązki, uiszczenie świadczenia pieniężnego, a także niektórymi 

obowiązkami spośród wymienionych w art. 72 § 1 Kodeksu karnego oraz z zakazem 

prowadzenia pojazdów do lat 2 i ewentualnie z dozorem.  

 

W przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania sąd orzeka na posiedzeniu – 

wyrokiem. Może się zdarzyć również i tak, że sąd - po przeprowadzeniu rozprawy         

i całego postępowania dowodowego - wyda wyrok warunkowo umarzający 

postępowanie karne, jeśli zajdą ku temu podstawy i sąd uzna zastosowanie tego 

środka za uzasadnione i celowe. Dotyczy to zazwyczaj sytuacji, w których prokurator 

skieruje do sądu akt oskarżenia, natomiast sąd uzna, że zasadne jest umorzenie 

postępowania. 

 

 

PODJĘCIE POSTĘPOWANIA WARUNKOWO UMORZONEGO 
 

Jak sama nazwa wskazuje, postępowanie umarzane jest „pod warunkiem”, co 

oznacza, że sąd w wyroku wskazuje tzw. „okres próby”, czyli czas (określany od roku 

do lat trzech), w trakcie którego sprawca nie może wchodzić w konflikty z prawem.        

W przeciwnym wypadku możliwe jest podjęcie postępowania warunkowo 

umorzonego. Istnieją dwie możliwości podjęcia postępowania: 
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• NIEOBOWIĄZKOWE (zależne od woli sądu) 

 

à Sąd może podjąć postępowanie karne - w dwóch sytuacjach związanych                            

z okolicznością rażącego naruszenia porządku prawnego przez sprawcę: 

 

I) gdy sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w tym między innymi: 

uchyla się od dozoru; uchyla się od wykonania nałożonego obowiązku; uchyla się od 

wykonania orzeczonego środka lub przepadku; nie wykonuje ugody zawartej                      

z pokrzywdzonym 

 

II) gdy sprawca po wydaniu wyroku w przedmiocie warunkowego umorzenia 

postępowania, a przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny 

 

• OBOWIĄZKOWE (niezależne od woli sądu, wynikające wprost z przepisów prawa) 

 

à Sąd musi podjąć postępowanie karne – w dwóch sytuacjach:  

 

I) gdy sprawca popełnił w okresie próby przestępstwo umyślne, za które został 

prawomocnie skazany; 

II) gdy sprawca uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub 

wykonania środka, sądowy kurator zawodowy udzieli sprawcy pisemnego 

upomnienia, a sprawca pomimo pisemnego upomnienia nadal będzie uchylał się od 

dozoru lub wykonywania nałożonych obowiązków i środków 

 

 

Jakie są konsekwencje zakończenia postępowania karnego warunkowym 

umorzeniem?  

 

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie jest wyrokiem skazującym. Co 

prawda wyrok ten znajduje się w Krajowym Rejestrze Karnym, to jednak sprawca – 
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pomimo popełnienia czynu zabronionego oraz przypisania mu winy – nadal będzie 

posiadał status osoby niekaranej.  

 

PODSUMOWANIE 
 

Stając przed sądem w charakterze oskarżonego warto pamiętać, że w określonych 

sytuacjach przysługuje nam możliwość skorzystania z omawianej instytucji, co                     

z prawnego punktu widzenia jest rozwiązaniem korzystnym, w mojej ocenie 

posiadającym więcej zalet niż wad. Jest to pewnego rodzaju „żółta kartka” udzielana 

oskarżonemu. 

 

Prawomocne skazanie wyrokiem karnym może mieć wpływ na wiele sfer naszego 

życia, w tym między innymi sferę życia zawodowego. Wykonywanie niektórych 

zawodów wiąże się bowiem z koniecznością posiadania statusu osoby niekaranej. 

Również niektórzy pracodawcy wymagają, aby zatrudniani przez nich pracownicy 

legitymowali się czystą kartą karną. Warto zatem korzystać z dobrodziejstw 

zagwarantowanych przez ustawodawcę. 

 

   W razie jakichkolwiek pytań 

 dotyczących postępowania karnego służymy pomocą. 
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Polub - www.facebook.com/adwokatsandrastepien 

Obserwuj - www.instagram.com/adwokatsandrastepien 

Odwiedź – www.sandrastepien.pl 

 
          


